
linişte şi să-L rugăm să reverse din plin 
darurile Sale cele bogate şi milostivirea 
Sa peste noi şi peste neamul nostru.

Ţin ca la început de an să mulţumesc 
bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul pe 
care ni l-a dăruit, şi tuturor credincioşilor 
pentru felul în care au participat cu timp 
şi fără timp la viaţa Bisericii. 

Trăim într-o lume plină de convulsii 
sociale, de nedreptăţi şi patimi distru-
gătoare care pun în evidenţă depărtarea 
omului de Dumnezeu, binele suprem. 
Robi ai unor ambiţii deşarte, ne purtăm 
ca şi cum am fi stăpâni al lumii, lipsiţi 
de sentimente, de cele mai elementare 
norme de conduită morală. Omul 
înstrăinat de Dumnezeu nu poate ajunge 
departe şi nu poate face nimic. Ne-a 
spus-o chiar El: „Fără Mine nu puteţi 
face nimic.” (Ioan 15, 5). Aşadar, vă 
îndemn să rămâneţi mereu aproape de 
Hristos şi de Biserică.

Acum la cumpăna dintre ani, mă 
alătur şi eu celor care v-au făcut cele mai 

La muLţi  
şi binecuvântaţi ani!

alese urări de bine şi rog pe Dumnezeu 
să reverse din plin darurile Sale cele 
bogate peste noi şi peste neamul nostru. 
În numele preoţilor slujitori, al Con-
siliului şi Comitetului Parohial primiţi şi 
din partea noastră sincera urare tradi-
ţională de „La mulţi ani!”

Perspective pentru anul 2017
Dorim să vă punem la suflet proiec-

tele bisericii pentru anul 2017.
1) Continuarea picturii bisericii şi 
finalizarea ei.
2) Sfinţirea bisericii. Au trecut 16 
ani de când lucrăm la această bise-
rică. Ea trebuie sfinţită. Vom face 
toate demersurile pentru ducerea la 
îndeplinire a acestui gând.
3) Darea în folosinţă a grădiniţei de 
copii.
4) Darea în folosinţă a cantinei sociale.
Sunt lucrări grele, dar sperăm ca 

Dumnezeu să ne ajute să le ducem la 
îndeplinire. ❖

Părintele Dinu Pompiliu
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Duminica Dinaintea Botezului 
Domnului

(†) Tăierea – împrejur  
cea după trup a Domnului

†) Sf. ier. VaSile cel mare, 
arhiepiScopul cezareei 

CapadoCiei, şi mama sa, sf. emilia
(Anul Nou. Tedeum)

Iată-ne la cumpăna dintre ani.  
În Biserică, timpul ca dar al lui Dumnezeu 
cunoaşte plinătatea pe care i-o comunică 

veşnicia, deoarece timpul oferă 
credincioşilor posibilitatea participării  

la viaţa veşnică. Aşadar timpul Bisericii 
este timpul mântuirii şi e trăit de 

credincioşi ca răscumpărare prin pocăinţă 
a timpului pierdut în păcat,  

dar şi ca posibilitate a împlinirii vocaţiei 
lor prin fapte bune şi pregătire  

pentru viaţa de comuniune veşnică  
de iubire cu Dumnezeu şi cu semenii.

T impul trăit de Iisus Hristos ca 
om nu cunoaşte degradarea şi 
opacitatea pe care i-o imprimă 

păcatul, ci cunoaşte împlinirea şi 
sfinţirea, prin comuniunea omului cu 
Dumnezeu Cel Veşnic. În comuniune de 
har cu Hristos, timpul oferă credinciosu-
lui posibilitatea participării acestuia la 
viaţa veşnică. Pentru Dumnezeu nu 
există succesiune temporală, deoarece 
El trăieşte într-un veşnic prezent. Acest 
prezent constant haric răzbate în Sfânta 
Liturghie, mai exact în Taina Sfintei 
Euharistii.

Încheiem un an şi începem noul an 
cu speranţa că lucrurile vor fi mai bune, 
şi ca la orice început de an noi trebuie 
să ne gândim să-i aducem mulţumire 
lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale 
aduse în viaţa noastră şi a Bisericii.

Cu acest gând ne adunăm în noaptea 
de Anul Nou ca să-i mulţumim lui 
Dumnezeu pentru darurile Sale. Şi 
Mântuitorul Iisus Hristos îi mulţumea 
Tatălui pentru toate şi se cuvine la 
început de an să rugăm pe Dumnezeu 
ca să binecuvânteze anul care stă să 
înceapă în primul rând cu pace, cu 



Sfinţirea cea Mare a apei sau Agheasma 
Mare se săvârşeşte numai de Bobotează. 
Slujba de sfinţire a apei se poate săvârşi 

de trei ori: la finalul Sfintei Liturghii  
din ajunul praznicului, după terminarea 

slujbei Utreniei Bobotezei  
şi după Sfânta Liturghie din ziua Bobotezei. 

Primele două slujbe se oficiază mai ales  
la catedralele chiriarhale şi mănăstiri. 

Din Agheasma Mare vom gusta de 8 
ori, pe nemâncate, căci nimic din 
cele lumeşti, trecătoare nu este 

mai important decât hrana spirituală. Apoi 
luăm sfânta anafora. Când ne împărtăşim 
putem gusta din ea imediat după Sfânta 
Euharistie. 

Beneficiile Agheasmei Mari: ne sfinţeşte 
sufletele şi trupurile, casele, gospodăriile, 
pământurile, întreg spaţiul în care ne 
desfăşurăm activitatea, munca, învăţătura. 
Prin sfinţirea naturii, a tot ce-l înconjoară 
pe om, Biserica ne arată că Dumnezeu 
trebuie mărturisit şi lăudat nu numai în 
biserică, ci şi în afara ei. De aceea, slujba de 
sfinţire a Agheasmei Mari se face în 
exteriorul bisericii, de obicei lângă un râu, 
fântână, izvor sau într-un loc frumos ame-
najat, uneori împodobit cu cruci de gheaţă, 
unde se pregătesc şi se împodobesc nume-
roase vase cu apă. 

Aghesma Mare ne aduce vindecare de 
boli sufleteşti şi trupeşti. În vremurile de 
azi, omul înfruntă multe boli ale trupului 
ori sufletului, adesea cele fizice fiind 
generate de suferinţe sufleteşti, de păcate 
sau patimi. Să avem convingerea că apa 
sfinţită ne vindecă, ne sporeşte credinţa, 
dragostea de Dumnezeu şi de semeni. Din 
rugăciunile din rânduiala sfinţirii Aghesmei 
Mari aflăm că ea se arată izbăvitoare de 
patimi şi izgonitoare a duhurilor celor rele. 
Adesea diavolul caută cu orice chip să ne 

ce este şi cum foLosim  
agheasma mare?

Dumnezeu să reverse darurile Sale 
peste Biserica şi neamul nostru!

piardă, îndemnându-ne la păcat, iar apa 
sfinţită la Bobotează ne dă putere peste 
ispite, şi ne apropie mai mult de Dumnezeu, 
izvorul sfinţeniei şi al iubirii. 

Fiecare creştin va avea în casă un vas cu 
Aghiasmă Mare, ţinut la loc curat şi va 
gusta cu evlavie din ea în zilele de post, în 
vreme de necazuri, ispite, nevoi sau grele 
suferinţe, dar numai după ce primeşte 
dezlegare de la duhovnic. Unii preoţi rân-
duiesc celor pe care-i spovedesc Agheasmă 

Mare înainte de a primi Sfânta Împărtăşanie. 
Sunt credincioşi, care în Postul Mare, se 
nevoiesc postind aspru sau negru, primind 
dezlegare de la povăţuitorul lor spiritual să 
guste spre seară câteva guri de Agheasmă 
Mare. Iar cei pe care duhovnicul îi opreşte 
de la Împărtăşanie din pricina unor păcate, 
pot lua Agheasmă Mare, cu încuviinţarea 
duhovnicului ca mângâiere şi nădejde a 
mântuirii lor, ca leac spre tămăduire şi 
îndreptare. ❖



momente de  bucurie pentru 
cei mai încercaţi decât noi

Programul BiSericii ŞerBan VoDă În PerioaDa 
1 - 8 ianuarie 2017

Ziua ora SluJBe/activităţi
ZIUA ORA SLUJBE
Duminică 1 ianuarie 2017 0800-1200 Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, 
  Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Duminica dinaintea Botezului Domnului
  Utrenia, Sfânta Liturghie 
Joi 5 ianuarie  0730-1000 Sfânta Liturghie, Slujba de sfinţire a Agheasmei Mari 
  (Ajunul Botezului Domnului – Post)
Vineri 6 ianuarie 0800-1200 Boboteaza - Utrenia, Sfânta Liturghie, Slujba de sfinţire a Agheasmei Mari
Sâmbătă 7 Ianuarie 0800-1200 Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul - Utrenia, Sfânta Liturghie
Duminică 8 ianuarie  0800-1200 Duminica după Botezul Domnului - Utrenia, Sfânta Liturghie

concert de colinde al coralei Dominus

ANUNT
Până pe 10 ianuarie preotii vor merge  

pe la casele enoriaşilor cu Botezul

În anul 2016 nu am uitat nici o clipă  
de cei pe care viaţa i-a încercat mai mult 

decât pe majoritatea dintre noi.  
Săraci material, dar nu şi sufleteşte, 

bolnavi sau împovăraţi de multe necazuri, 
de multe ori greu de trecut  

fără sprijinul semenilor, dar mai ales  
fără ajutorul lui Dumnezeu.

Aşa că Sectorul Social al bisericii 
noastre a avut grijă ca pe masa 
câtorva familii nevoiaşe, dar 

demne şi frumoase, să nu lipsească de 
Crăciun nimic din ceea ce le-ar umbri 

sărbătorile. Încărcaţi cu bucate, dar şi 
cu alte produse, în special de curăţenie 
şi igienă, am purces cu sacoşe încărcate 
la fraţii noştri care anul acesta s-au 
descurcat mai greu decât noi pentru a 
avea şi ei parte de un Crăciun înbelşugat. 
Am ales în special familiile cu mulţi 
copii. Ne-am bucurat de mulţumirile 
lor, dar mai ales de zâmbetele sincere a 
celor mai mici.

Tuturor le urăm „La mulţi ani” şi 
promitem tuturor care au nevoie cu 
adevărat de ajutorul nostru că vom fi 
mereu alături de ei. ❖

De 15 ani duminicile şi sărbă-
torile noastre sunt mai fru-
moase pentru că ne încântă cu 

muzica lor Corala Dominus. Am putea 
spune că noi şi biserica noastră, am 
crescut, ne-am înălţat şi bucurat odată 
cu membrii Coralei Dominus.

Duminică 25 decembrie, ca de obicei 
de Crăciun, ne-au oferit după Sfânta 
Liturghie un frumos concert de 
colinde.

Le mulţumim pentru tot efortul lor, 
pentru dragostea pe care o au pentru 
biserica noastră, şi suntem mândri să-i 
avem alături de noi, mai ales la Sfintele 
Liturghii duminicale.

Altfel, le dorim să devină din ce în ce 
mai buni.

La mulţi ani, dragii noştri prieteni! ❖



conTriBuŢia enoriaŞilor ParoHiei ŞerBan VoDă PenTru anul 2016 a FoST STaBiliTă la 100 lei

Sfântul ierarh Vasile cel mare, arhiepiscopul cezareii capadociei

soboruL sfântuLui proroc  
ioan botezătoruL

Pe 7 ianuarie îl cinstim pe Prorocul care L-a 
botezat pe Mântuitorul lumii în apele 

Iordanului, când Sfânta Treime S-a arătat 
oamenilor. Ioan Botezătorul a vestit venirea lui 

Mesia şi i-a botezat în Iordan pe cei ce se 
pocăiau. Sfântul Ioan Botezătorul este Prorocul 

cu care se închide Vechiul Testament şi se 
deschide Noul Testament. Cel mai mare născut 

din femeie, simbolul martirilor şi al misionarilor, 
este cunoscut ca Mergătorul-înainte al lui 

Hristos, cel care ni-L arată pe Mielul lui 
Dumnezeu, Răscumpărătorul păcatelor omenirii.

Sfântul Proroc Ioan s-a născut în familia 
preotului Zaharia, la Ein-Karem, la 
aproximativ 10 kilometri de Ierusalim. 

Mama Sf. Ioan, Elisabeta, înaintată în vârstă şi 
fără copii, era descendentă a seminţiei lui 
Aaron. Arhanghelul Gavriil a profeţit naşterea 
Sfântului Ioan într-o arătare în timpul slujbei 
oficiate la templu de preotul Zaharia. Pentru că 
acesta nu a crezut în cuvântul îngerului, drept 
pedeapsă a rămas mut. 

Sf. Ioan s-a născut cu şase luni înainte de 
Naşterea lui Iisus. Sfinţii Părinţii afirmă că 
naşterea Înaintemergătorului este „minunea ce 
merge înaintea Minunii” şi o privesc ca treaptă 
către naşterea Celui mai presus de fire din 
Fecioara Maria. Pe când era încă nenăscut, la 
salutarea Mariei, Maica Domnului, Scriptura 
consemnează că pruncul Ioan a săltat în 
pântecele mamei sale. Astfel se adevereşte că 
Ioan apare ca Proroc şi prieten al Mirelui, iar ca 
Înger al întrupării el depăşeşte timpul. Ioan este 
mesager, el este trimisul care vine din pustie şi 
arată lumii pe Hristos, Mielul lui Dumnezeu, 
care ridică păcatul lumii.

Sfântul Ioan îşi începe propovăduirea în 
pustiu, acolo îşi botează ucenicii, fiind „glasul 
care strigă în pustie.” (Is. 40, 3) Îmbrăcat cu 
haine din păr de cămilă, mâncând miere 
sălbatică şi lăcuste, rugându-se mereu, devine 
un exemplu pentru primii asceţi ai creştinismului 
şi pentru monahism.

Ioan Botezătorul este Înaintemergătorul 
Domnului, cel care a pregătit calea şi mulţimile 
pentru primirea lui Mesia, Iisus Hristos. 
Mesajul principal pe care îl transmitea Ioan era 
„Pocăiţi-vă, că s-a apropiat Împărăţia Ce-
rurilor!” Cei care renunţau la păcate erau 
botezaţi în Iordan. Botezul acesta are şi o 
semnificaţie eshatologică, prevestind, aşa cum 
însuşi Sfântul Ioan spunea, botezul cu „foc şi 
Duh Sfânt”, pe care îl aducea Cel Care va veni 
după el, Hristos-Domnul.

Sfântul Proroc Ioan Botezătorul l-a criticat 
pe regele Irod Antipa pentru că s-a căsătorit cu 
Irodiada, fosta soţie a fratelui său vitreg, Filip, 
fapt pentru care regele l-a aruncat în temniţă. 
Dansând Salomeea, fiica Irodiadei, la o 
petrecere, şi plăcând lui Irod Antipa, acesta a 
cedat la rugămintea fetei, sfătuită de mama sa, 

de a-i aduce pe o tipsie capul Sfântului Ioan 
Botezătorul. Aşa a fost ucis Sfântul, iar trupul 
său a fost luat de ucenicii săi şi dus în Samaria. 

Se pare că Sf. Ioan a fost înmormântat în 
Samaria, mormântul său fiind profanat în 
timpul împăratului Iulian Apostatul, în 362, o 
parte dintre moaşte fiind arse. Cealaltă parte a 
fost dusă în Ierusalim, apoi în Alexandria. 
Astăzi ştim că o parte a capul Sfântului se află 
la Amiens, în Franţa, iar alta în Siria, la Damasc, 
iar o parte din mâna dreaptă se aflâ la Topkapî, 
în Istanbul. Alte fragmente din moaştele sale se 
găsesc în Athos şi în Biserica Coptă.

Sfântul Ioan Botezătorul reprezintă modelul 
de priveghere, de rugăciune, de pocăinţă şi de 
trezvie duhovnicească, de trezire a sufletului 
din moartea păcatului şi de ascultare a cu-
vântului lui Dumnezeu. ❖

„Omul desăvârşit este acela care 
primeşte cu o egală stare a 
duhului şi cu mulţumire, din 

mâinile Domnului, schimbările vieţii 
sale, atât pe cele fericite, cât şi pe cele 
nefericite.” 

„Inima iubitoare de agoniseală se asea-
mănă cu focul care se întinde din ce în ce 
mai departe pe materia ce arde şi dis-
trugând una, cuprinde alta.” 

„Orice grijă, chiar dacă n-ar părea să 
aibă ceva din cele oprite, dacă nu con-
tribuie la evlavie, este lumească.” 

„Dumnezeu este pe pământ, Dumnezeu 
între oameni nu prin foc şi prin trâmbiţă 
şi prin munte fumegând sau prin nor şi 
prin vijelie care înfricoşa sufletele celor 
ce ascultau pe legiuitori, ci prin trupul 
nostru şi vorbind blând celor de acelaşi 

neam. Dumnezeu în trup; nu din lucrări 
delimitate, ca la prooroci, ci avându-Şi 
omenitatea articulată şi unită cu Sine 
Însuşi şi întorcând la Sine prin trupul 
înrudit cu noi toată omenitatea.” 

„Pe unii oameni, cu totul protivnici, 
binefacerile îi îmblânzesc. Pe invidios 
însă, binefacerile mai mult îl înrăiesc. Cu 
cât invidiosul are parte de mai mari 
binefaceri, cu atât mai tare fierbe de 
ciudă, mai mult se supără şi se mânie. 
Mulţumind pentru darurile primite şi mai 
mult se cătrăneşte de purtarea bine-
făcătorului. Ce fiară nu întrec ei prin 
cruzimea lor? Câinii, cărora li se aruncă o 
coajă, se domesticesc; leii, cărora li se 
poartă de grijă, se îmblânzesc. Invidioşii 
însă, mai mult se irită când li se arată 
îngrijire şi atenţie.” ❖


